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MAGYARORSZÁGON 
 

II. rész 

Absztrakt 

Cikksorozatomban a korunk és a jövő légi hadviselését nagyban befolyásoló 
autonóm repülőeszközök magyarországi felhasználási módjait és azok  
üzemeltetését szeretném bemutatni. A személyzet nélküli légijárművek – Unmanned 
Aerial Vehicle (továbbiakban: UAV) – a 21. század olyan meghatározó harceszközei 
lesznek, amelyek alapvetően befolyásolják a harctevékenység hatékonyságát, a 
hadseregek szervezetét, a felderítő és megsemmisítő tevékenység folyamatát, 
valamint eszközrendszerét. Az előző cikkben az UAV levegőben történő 
tevékenységének jogi problémáira kívántam rávilágítani a gyakorlati tapasztalatok 
figyelembe vételével. A cikksorozat további részeiben a légijármű és az 
üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek típusait mutatom be. Az UAS 
(Unmanned Aerial System) tervezése, rendszerbeállítása során számos olyan 
engedélyeztetési eljárásnak kell alávetni a rendszert, amely garantálja a biztonságos 
üzemeltetést, vagy legalább is csökkenti a balesetek valószínűségét. 

Kulcsszavak: pilóta nélküli légijárművek, gyártás, üzemeltetés 

 

Bevezető gondolatok 
 

A jogszabályok kidolgozásának aktív idejét éljük. A témakörben érintett szakértők 
világszerte azon dolgoznak, hogy a légügyi törvényekben és üzemeltetésre 
vonatkozó utasításokba hogyan kerüljenek szabályzásra ezen rendszerek. A Skylark 
és a Meteor programok csapatpróbái és rendszeresítésük alatt több olyan körülmény 
akadályozta az eredményes munkát, amelyeket a terület szabályozatlanságára lehet 
visszavezetni. A rendelkezésre álló törvények, rendeletek és utasítások a 
hagyományos légijárművek üzemeltetésének szabályzására szolgálnak, azonban 
ezeket nem lehet hatékonyan alkalmazni az UAS üzemeltetésekor. Amíg nem 
sikerül a rendszer üzemeltetését biztosító szabályzókat kidolgozni, nem várható 
elterjedésük. A légi járművekkel kapcsolatos engedélyek kiadása a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának (továbbiakban: NKH LH) feladata.  

A hatósági engedélyek típusait két fő részre oszthatjuk. Az első csoportba a 
személyi feltételek biztosítása kerül. Ide sorolhatjuk az állomány elméleti és 
gyakorlati képzését. A másodikban a rendszer technikai paramétereit vizsgájuk. 
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Ilyen a sárkányszerkezet terhelhetősége, a telekommunikációs eszközök szabályos 
üzemeltetése és a fedélzeti vezérlő rendszer üzembiztos működése.  

Az üzemeltető állomány szakszolgálati engedélye 

Akár hazai fejlesztésű, akár külföldről beszerzett UAS kerül rendszeresítésre 
a MH-nél, a hatékony és költségtakarékos üzemeltetés legfontosabb feltétele a 
kiképzett állomány. Gyakorlati tapasztalatokkal igazolható, hogy a megfelelő 
kiválasztási módszerek alkalmazásával, valamint a szakalapozó tanfolyamok és 
szakkiképzések biztosításával a jól felkészült állomány maximálisan ki tudja 
használni az eszköz képességeit. Ez egyben azt is jelenti, hogy minimalizáljuk a 
képzetlenségből adódó sérüléseket, vagyis az oktatásra fordított erőforrásaink 
megtérülnek. A több 10 milliós eszközök javítási és beszerzési árához, valamint az 
esetleges kártérítési költségekhez képest, egy 6 hetes felkészítő tanfolyam költsége 
(15-20 fő) nem éri el a 2 millió forintot évente.  

Az első feladat a személyi állomány kiválasztása alkalmasság alapján. A 
kiképzés során jelentős költségmegtakarítás érhető el, ha a kezelők az első repülési 
óráikat szimulátorral hajtják végre. Az eszközök és programok beszerzési költsége 
színvonaltól függően 80.000 Ft és 1.000.000 Ft között mozog. Ez a költség 
tartalmazza a számítógépet, a képmegjelenítő eszközt, a vezérlő berendezést és a 
szoftvereket. Az összeg továbbá tartalmazza a jelöltek korlátlan repülési idejét, 
anyagi kár nélkül. /Szükséges megemlíteni, hogy a repülő irányítása mellett a 
megfelelő minőségű földi kiszolgálás biztosítja a hatékony és biztonságos 
üzemeltetést. A szimulátort a későbbiekben már a kiképzett állomány 
szintentartására is alkalmazhatjuk. 

Figyelembe kell venni, hogy nem alkalmas bárki „pilótának” ilyen eszközökön, 
mert a repülőgép helye és helyzete folyamatosan változik a földön álló pilótához 
képest, és még nagygépes” pilóták sem minden esetben tudják irányítani az UAV-t. 
Nekik is újra kell tanulniuk a repülőeszköz kézi irányítását! /Szükséges megemlíteni, 
hogy az informatikai technológia alkalmas olyan eszközök megépítésére, amelyek 
automatikus le- és felszálló rendszerrel rendelkeznek. Kézi irányításra nincs 
szükség. Azonban beszerzésük vagy kifejlesztésük jelentős anyagi ráfordítást 
igényel. Ilyen esetben nem szükséges magasan képzett állomány fenntartása. Ezen 
eszközök alkalmazása főleg hadműveleti területen ajánlott, ugyanis az üzemeltető 
katonák figyelme megoszlik az üzemeltetés és az esetleges ellenséges 
tevékenységek elhárítása között. Abban az esetben, ha a fel- leszállás kézi 
üzemeltetéssel megoldható (megfelelően nagy terület, magasan képzett állomány), 
a technológiai fejlesztések költsége megtakarítható, továbbá csökken a 
meghibásodás lehetősége az egyszerűbb vezérlésnek köszönhetően. Ezek 
alkalmazási területei inkább a békeidőszakra korlátozódnak./  

A sebesség, magasság és helyzet megbecslése részben tanulható, de ezek 
gyors meghatározása nem könnyű. Az alapos kiválasztási rendszert alkalmazva már 
a tanfolyam elején kiválaszthatóak az alkalmas jelöltek. A ’60-as években 
megalakított Magyar Modellező Szövetség megfelelő szintű tudással és készséggel 
rendelkező tagjai közül szükség esetén kiválaszthatóak alkalmas jelöltek. /A ’80 
években hozták létre a légvédelmi egységek gyakorlatait biztosító METEOR 
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csoportokat, akik feladata az volt, hogy a rendszeresített légvédelmi eszközök 
éleslövészetéhez légicél imitációt biztosítsanak. A csoportok tagja a sorállományból 
kerültek ki. Ők vagy már az MHSZ-ből kerültek a csoportokba, vagy leszerelés után 
itt folytatták a modellezést. (1. ábra) 

 

 

1. ábra. Célkövetési gyakorlat 

Természetesen a jelöltek között is lehetnek olyanok, akik nem alkalmasak 
katonai feladatok ellátására, mint ahogy nem minden katona és katonai pilóta 
alkalmas UAV üzemeltetésére. 

A kezelőszemélyzet képzése során ki kell választani a feladatra 
legalkalmasabb személyeket. Mik lehetnek ezek a feladatok? 

1. A pilóta (repülésvezető) feladata a le- és felszállás végrehajtása kézi 
irányítással, és robotpilóta üzemmódban a video-jelek alapján folyamatosan 
felügyelni a gép helyét és helyzetét, hogy meghibásodás, vagy rendkívüli 
esemény esetén visszavegye a gép irányítását. Ilyen rendkívüli esemény lehet 
pl. egy veszélyes megközelítés. 

2. Az irányító (programozó) feladata robotpilóta üzemmódban felügyelni a 
tervezett és valós repülési útvonal közötti eltéréseket, szükség esetén a 
módosításokat végrehajtani. A gépről beérkező meteorológiai adatok 
(szélsebesség, páratartalom) alapján megváltoztatni az útvonalat. 

3. A földi kiszolgáló (műszaki) feladata a repülés folyamatos biztosítása 
érdekében a gépet biztonságos és üzemkész állapotba előkészíteni 
(tüzelőanyaggal feltölteni, akkumulátorral). Emellett ő segíti a repülőgép 
felszállását. 
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 Jól látható, hogy különböző feladatkörökhöz más jellegű képességek 
szükségesek, természetesen sokkal hatékonyabb az üzemeltetés, ha részben vagy 
teljes egészében ismerik egymás munkáját, és képesek is ellátni. Mint minden 
technikai eszköz alkalmazásánál az UAS esetén is kiemelkedően fontos a megfelelő 
elméleti oktatás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Üzemeltető és 
Logisztikai Intézetének Katonai Repülő és Légvédelmi Tanszéke (Szolnok) 
rendelkezésre állnak szakemberek és eszközök a megfelelő szintű oktatás 
végrehajtására. A magas szintű kiképzés előnye, hogy költségtakarékos, mert 
ritkábban történik repülési esemény a pilóta vagy a műszaki személyzet hibájából, 
így a javítási és új eszközök beszerzési költsége, valamint a kártérítési költség 
minimalizálható vagy akár meg is takarítható.  

Az elméleti oktatás 

Az elméleti oktatás szükséges témakörei az eddigi tapasztalatok alapján a 
következőek: 

Alapismeretek: 
• Légi forgalmi szolgálatok és eljárások 
• Légi tájékozódás és navigáció 
• Repülési eljárások 
• Légi jog  
• Repülési meteorológia 
• Repülő-egészségügyi ismeretek 
• Rádió-távbeszélő kezelői ismeretek 
• Térképészeti ismeretek (légi, földi)  
• Aerodinamika 
• Repülőgép szerkezetek és rendszerek 
• Hajtóműismeret 
• Irányítástechnika (automatika) 
• Balesetmegelőzési- és környezetvédelmi előírások 
• Egészségügyi képzés 

 
Típusismeret: 

• Kezelői ismeretek a különböző üzemeltetési feladatokhoz: repülőgép 
vezető, útvonaltervező, földi kiszolgáló 

 A METEOR program során kialakított, és az NKH által jóváhagyott oktatási 
tematika alapján történik a SUAV (Short-RangeUnmanned Aerial Vehicle – kis 
hatótávolságú pilóta nélküli repülőgép) állomány kiképzése (Skylark típus). A 
megfelelő elméleti és gyakorlati alapoknak köszönhetően a katonák nagy 
biztonsággal és eredményesen kezelik a rendszert, és járulnak hozzá a felderítési 
feladatokhoz.  

Annak ellenére, hogy az UAV-k képesek önálló fel- és leszállásra, valamint az 
útvonal lerepülésére, az irányítóknak meg kell tanulniuk készségszinten kézi 
irányítással is vezérelni a gépeket, mert pl. az ellenséges területen előfordulhat, 
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hogy nem minden esetben lesz lehetőségük műszakilag kifogástalan eszközökkel 
dolgozniuk.  

Könnyen belátható, hogy nem gazdaságos a képzetlen személyzetet „harci” 
eszközön kiképezni. Előtte kisebb modellekkel gyakorolniuk kell. A megfelelő 
gyakorlat megszerzése után már nagyobb teljesítményű és értékesebb 
repülőgépekkel is lehetőség van a kiképzés folytatására. 

Az egyszerű ’tréner’ repülőgépmodellek alkalmazása a gyakorlati képzésben 
nélkülözhetetlen eszköz. A beszerzési költsége nem éri el a 100.000 Ft-ot. A 
kiképzés alatt álló személyek a gyakorlások során annyira megismerkednek a gép 
üzemeltetésével, hogy kisebb javításokat akár már ők maguk is el tudnak végezni, 
hogy a jövőben már csapatkörülmények között is végre tudják hajtani ezeket. /Ez a 
képesség nagy előny lehet hadműveleti területen/. 

 

 

2. ábra Kiképzés Kormoránnal 

Egy összeszokott, felkészült személyzet a további fejlesztésekhez is tud 
adatokat szolgáltatni. Feltételezve azt, hogy repülési tapasztalattal nem rendelkező 
személyek kerülnek beiskolázásra, egy tanfolyam alkalmával az alapképességek 
megszerezhetők, és az alkalmasság szerinti kiválogatás megtörténhet. Ennek a 
költsége 20-30 fő esetén töredéke egy TUAV (Target Unmanned Aerial Vehicle – 
pilóta nélküli célrepülőgép) repülőgép teljes beszerzési árának. (A Németországban 
lelőtt, a BANSHEE cég által gyártott TUAV beszerzési ára ~ 15.000.000 Ft) 
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Ha egy SUAV vagy TUAV a szakszerűtlen üzemeltetés közben sérülést 
szenved, nem csak a sárkányszerkezet javítási költségét kell megfizetni, hanem az 
elektronikai-, videó-rendszer felülvizsgálatát, javítását, vagy teljes cseréjét is végre 
kell hajtani, ami egyrészt SUAV esetén eléri az 5.000.000 Ft-ot. Emellett arra is 
gondolni kell, hogy az eszközök hadműveleti területen történő javítása nem oldható 
meg azonnal. Továbbá figyelembe véve az állami tulajdonban lévő UAV-k légijármű 
besorolását, ilyen szerkezeti javítások és berendezés cserék végrehajtása után, 
újabb hatósági vizsgát kell végezni a gépen, ami további költséget ró a fenntartóra. 
Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy jól képzett személyzetre van szükség a 
kiadások csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében.  

A gyakorlati oktatás során a repülőgép irányítása és műszaki munkálatai 
mellett (amely típus-specifikus) előnyös, ha a meteorológiai ismeretek gyakorlati 
foglalkozásokkal is ki van egészítve. Így a helyi felhőzet típusából és mozgásából 
már következtetni lehet a várható változásokra (felhőalap, szél). 

A fenti oktatási rendszert alkalmazva nem szükséges 5-10 UAV-t összetörni, 
annak érdekében, hogy az állomány megfelelő tapasztalatot szerezzen az 
üzemeltetésről. Az UAV-k sérülésének a legnagyobb hátránya azonban az, hogy 
betartva a légügyi szabályokat, a repülési esemény kivizsgálása ideje alatt további 
repülések nem hajthatók végre, így egy célkövetési gyakorlat, mérési-, ellenőrzési 
feladat (hazai légtérben), vagy felderítési feladat (ellenséges területen) ilyen okokból 
elmaradhat.  

Jelenleg az UAS üzemeltetői kiképzés, és engedélyek kiadásának alapját a 
16/1998. (X. 28.) HM-EüM rendelet – az állami célú légiközlekedés 
szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről – adja. Jelenleg szakértői 
bizottság dolgozik az UAS üzemeltetési feltételeinek jogi szabályzásán. Munkájuk 
révén megnyílik annak a lehetősége, hogy hazánkban szabályozott keretek között 
üzemeltethessünk katonai, vagy akár polgári felhasználású eszközöket.  
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